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ABSTRAK
Pembelajaran menulis teks berita di kelas VIII SMP Swasta MITRA Jember
sebelum penelitian ditemukan bahwa persentase pencapaian KKM secara klasikal
hanya sebesar 39,39%. Hal ini disebabkan karena proses pembelajaran yang hanya
menggunakan metode ceramah dan siswa tidak mampu mengembangkan unsur
5W+1H dalam berita serta kronologis berita secara baik. Oleh karena itu, penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan proses dan hasil pembelajaran menulis
teks berita setelah penerapan strategi pembelajaran Picture and Picture pada siswa
kelas VIII SMP Swasta MITRA Jember tahun pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian
ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Instrumen
pengumpulan data dalam penelitian menggunakan tes dan nontes. Intrumen tes
berupa tes esai atau uraian, sedangkan instrumen nontes berupa lembar observasi
dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil
pembelajaran menulis teks berita dengan menggunakan strategi pembelajaran
Picture and Picture pada siklus I mendapatkan persentase kesuksesan klasikal
sebesar 57,57% dan pada siklus II meningkat menjadi sebesar 78,78%. Jadi dapat
disimpulkan bahwa hasil pembelajaran menulis teks berita menggunakan strategi
pembelajaran Picture and Picture pada siswa kelas VIII SMP Swasta MITRA Jember
tahun pelajaran 2015/2016 dapat meningkat.
Kata kunci : Peningkatan, kemampuan, menulis berita, Picture and Picture.
ABSTRACT
Learning on news writing to the grade VIII students of SMP Swasta MITRA
Jember before the research, founded that the percentage of achievement of KKM in
classical get only 39,39%. This is caused the learning process is only used the
conventional learning such as lecturing and the students are not able to develop the
elements of 5W + 1H on the news and news chronological as good. Therefore, this
research intend to find of process and learning outcomes on news writing learning
after the implementation of Picture and Picture learning strategy on the student of
grade VIII of SMP Swasta Mitra Jember in the academic year 2015/2016. This
research is Classroom Action Research held in two cycles. In accumulating the data
using tests and non-test. The test instrument is using essay test while non-test are

observation peaches and interviews.The results shows that there is increase on the
result of the treatment on news writing learning using Picture and Picture learning
strategy showed in the cycle I, the classical success percentage is 57,57%, and on
cycle II increasing to 78,78%. So the conclution is that the results of learning to write
a news text using Picture and Picture learning strategy to the grade VIII students of
SMP Swasta Mitra Jember in the academic year 2015/2016 increased.
Keywords: Increase, ability, writing news, Picture and Picture.
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